VM-100VP
QL-etikettitulostimiin soveltuvat DK-rullatarrat
Muotoonleikatut tarrat

OK

18/03/2006

Muotoonleikatut tarrat
Osoitetarrarullat
DK-11208 | 400/Rulla 38mm x 90mm (musta/valkoinen)
DK-11201 | 400/Rulla 29mm x 90mm (musta/valkoinen)
DK-11209 | 800/Rulla 29mm x 62mm (musta/valkoinen)
DK-11204 | 400/Rulla 17mm x 54mm (musta/valkoinen)
DK-11203 | 300/Rulla 17mm x 87mm (musta/valkoinen)
DK-11202 | 300/Rulla 62mm x 100mm (musta/valkoinen)
DK-11218 | 1000/Rulla ø 24mm (musta/valkoinen)
DK-11219 | 1200/Rulla ø 12mm (musta/valkoinen)
DK-11221 | 1000/Rulla 23mm x 23mm (musta/valkoinen)
DK-11240 | 600/Rulla 102mm x 51mm* (musta/valkoinen)
DK-11241 | 200/Rulla 102mm x 152mm* (musta/valkoinen)
CD/DVD rullatarrat
DK-11207 | 100/Rulla ø 58mm (musta/valkoinen)
* QL-1050 ja QL-1060N

Tarrarullat

Tarrarullat
Paper
DK-22243 | 102mm x 30.48m* (musta/valkoinen)
DK-22205 | 62mm x 30.48m (musta/valkoinen)
DK-22223 | 50mm x 30.48m (musta/valkoinen)
DK-22225 | 38mm x 30.48m (musta/valkoinen)
DK-22210 | 29mm x 30.48m (musta/valkoinen)
DK-22214 | 12mm x 30.48m (musta/valkoinen)
Irrotettava paperi
DK-44605 | 62mm x 30.48m (musta/keltainen)
DK-44205 | 62mm x 30.48m (musta/valkoinen)
Liimaton paperi
DK-N55224 | 54mm x 30.48m (musta/valkoinen)
Muovitarrat
DK-22212 | 62mm x 15.24m (musta/valkoinen)
DK-22211 | 29mm x 15.24m (musta/valkoinen)
DK-22606 | 62mm x 15.24m (musta/keltainen)
DK-22113 | 62mm x 15.24m (musta/kirkas)

Järjestelmävaatimukset
Tarrakirjoitin		

Mikä tahansa Brother QL -etikettitulostin (saatavana erikseen)

Käyttöjärjestelmä
		
		

Windows® 2000 Professional SP4 tai uudempi
Windows® XP SP2 tai uudempi
Windows Vista®

Kiintolevytila		

Vähintään 70 Mt

Näyttö		
		

Vähimmäisresoluutio 1024 × 768 (värisyvyys 16 bittiä)
Suositus: XGA-resoluutio tai parempi (24-bittinen värisyvyys)

Muut		

CD-ROM-asema – Internet Explorer 6.0 tai uudempi

Kulunhallintaohjelma
Ohjelman avulla on helppo hallita
yrityksessä vierailevien liikkumista ja tulostaa
korkealaatuiset vierailijatiedot Brother
QL-sarjan etikettitulostimilla* Mukana 2 x
DK-N55224 tarrarullaa, 12 x nimikorttikoteloa
sekä säilytyslaatikko.

• Vierailijoiden nopea sisäänkirjaus Brother
QL-etikettitulostimen avulla
• Valokuva lisättävissä nettikameran avulla (lisälaite)*
• Näet hetkessä ketkä vierailijoista ovat vielä talossa
• Suunnittele oma vierailijakorttisi ja lisää siihen yrityksesi logo
• Hätätilanteessa voit tulostaa raportin vierailijoista
• Vierailijatietojen suojaus salasanalla

Lisävarusteet
WWW-kamera		

Pyydä Brotherilta luettelo yhteensopivista WWW-kameroista

* Saatavana erikseen – ei sisälly VM-100VP-toimitukseen

EDUT PÄHKINÄNKUORESSA
 Korkealaatuiset nimikortit 		
voidaan tulostaa millä tahansa Brother
QL -sarjan etikettitulostimella*, 		
joten vierailijasi saavat yrityksestäsi
tehokkaan ja ammattimaisen 		
ensivaikutelman.
 Kaksi vaihtoehtoa vierailijan 		
tietojen kirjaamiseen – vastaanottotila
vastaanottohenkilökunnan käyttöön ja
itsepalvelutila vierailijoiden käyttöön.
 Vierailijatietojen syöttö sujuu nopeasti,
ja toistuvien vierailijoiden tiedot 		
voidaan myös hakea muistista 		
välittömästi, mikä vähentää 		
odotusaikaa.
 Voit nähdä, ketkä ovat parhaillaan
kirjautuneena sisään, ja esimerkiksi
hätätilanteissa tulostaa raportin, jonka
avulla vieraat tavoitetaan nopeasti.
 Ota vierailijasta valokuva
nettikameralla* ja liitä valokuva 		
nimikorttiin turvallisuuden 		
parantamiseksi.

Kattava kulunhallintajärjestelmä
VM-100VP-kulunhallintaohjelma on täydellinen ratkaisu yritykseesi saapuvien vierailijoiden ja
urakoitsijoiden rekisteröintiin. Ohjelman avulla voit luoda korkealaatuiset nimikortit ja tallentaa
vierailijatiedot myöhempää analysointia ja raportointia varten. VM-100VP-ohjelmaan sisältyy
myös: 2 x DK-N55224 tarrarullaa (jolla tulostat n. 700 nimikorttia),
12 x nimikorttikoteloa sekä säilytyslaatikko.

Soveltuu kaikille Brother QL -sarjan etikettitulostimille
Tämä ohjelmisto on suunniteltu toimimaan ensisijaisesti kaikkien Brother QL -sarjan
etikettitulostimien* kanssa, joten voit valita vaatimuksiisi parhaiten sopivan etikettitulostimen.
Vierailijamerkkien tulostamisen lisäksi monipuolista QL-etikettitulostinta voidaan käyttää
tilapäisten opasteiden ja viirien luomiseen (esimerkiksi konferensseihin, kokouksiin,
tuotelanseeraustapahtumiin jne.) ja osoitetarrojen tulostukseen (joiden avulla vierailijoille on
helppo lähettää ennakkotietoja ennen kokousta tai konferenssia).

Helppo ja nopea ottaa käyttöön ja käyttää
Ohjelma on helppo asentaa ja muokata – järjestelmä on käyttövalmis muutamassa
minuutissa. VM-100 voi olla avoinna vastaanottovirkailijan tietokoneen taustalla, joten se
on käytettävissä heti vierailijan saapuessa. Koska kaikki tiedot kirjataan samassa näytössä,
vierailijan tietojen syöttäminen, valokuvan ottaminen (tarvittaessa) ja nimikortin
tulostaminen vie vain hetken.

Vierailijoiden kirjaaminen vastaanotossa tai itsepalveluna

Helppokäyttöinen, turvallinen ja tuottaa useita erilaisia
raportteja tarvittaessa

Vastaanottotila: Kirjaa vieraat nopeasti
sisään ja ulos. Voit myös tarkistaa, ketkä
ovat vielä tietojen mukaan paikalla.

Salasanasuojaus: Estää tietojen
luvattoman käytön käyttäjätunnuksen ja
salasanan avulla

 Kaikki tekstinsyöttökentät ja vaihtoehdot näkyvät 		
kätevästi yhdellä näytöllä.
 Rekisteröi vierailijat ennakkoon – näin odotusaika
lyhenee entisestään.
 Katso työntekijätietokannasta vierailijan vastaanottajan
puhelinnumero ja ilmoita vierailijan saapumisesta
viipymättä.
 Katso ajantasainen luettelo sisäänkirjautuneista, 		
uloskirjautuneista tai ennakkorekisteröidyistä 		
vierailijoista.
 Tulostat nimikortit ja pysäköintiluvat nopeasti.

 Kun ohjelma käynnistetään, on annettava 		
käyttäjätunnus ja salasana, ennen kuin ohjelmaa ja
tietoja pääsee käyttämään.
 Vastaanottovirkailijan salasanalle voidaan määrittää
rajoitetut käyttöoikeudet, joilla ei ole mahdollista tehdä
muutoksia ohjelmistoon.
 Järjestelmänvalvojan salasana antaa täydet 		
käyttöoikeudet koko ohjelmistoon, ja sen 		
avulla voidaan tehdä kaikki tarvittavat muokkaukset
ja määritykset.

Itsepalvelutila: Vierailijat huolehtivat
sisäänkirjautumisesta ja nimikorttien
tulostamisesta itse.

Hätätilanneraportti: Kaikkien paikalla
oleviksi rekisteröityjen vierailijoiden
luettelon tulostus evakuointia varten.

 Salasanasuojaus estää tietokoneen peukaloinnin ja
asetusten muuttamisen.
 Yksinkertainen vaiheittainen tietojenkirjausprosessi
vierailijoiden käyttöön.
 Ohjelman ikkuna on koko näytön kokoinen ja kirjaimet
ovat isot ja helppolukuiset.
 Kun vierailija on antanut tietonsa, hän voi tarkastaa
ja tarvittaessa korjata nimikorttinsa tiedot 		
esikatselun avulla.

 Napsauta Emergency Report -painiketta kerran, niin
sisään kirjattujen vierailijoiden luettelo tulostuu 		
oletuskirjoittimelle. Lisäksi luettelo näkyy näytössä.
 Painike näkyy aina vastaanottovirkailijan näytössä,
joten se on käytettävissä heti tarvittaessa.
 Luetteloon sisällytetään vain ne vierailijat, jotka ovat
parhaillaan sisäänkirjattuina. Näin nimenhuuto voidaan
tehdä nopeasti ja tehokkaasti.

Nopea sisäänkirjautuminen: Nimikorttien
ja pysäköintilupien tulostus yhdellä
napsautuksella.

Yksityiskohtainen raportointi: Vie
vierailijatiedot .csv-tiedostoon, jota
voidaan analysoida Microsoft Excel®ohjelmassa.

 Kun kaikki vierailijan tiedot on kirjattu, nimikortti		
voidaan tarkastaa nopeasti näytössä esikatselun 		
avulla. Sitten merkki voidaan tulostaa ilman 		
sisäänkirjautumista tai tulostus ja sisäänkirjautuminen
voidaan tehdä yhdellä kertaa.
 Lisäksi pysäköintilupa voidaan myöntää, tulostaa 		
ja luovuttaa mahdolliselle turvahenkilökunnalle, jos
vierailijan on mentävä alueille, joille on
rajoitettu pääsy.

 Vie yksityiskohtaiset vierailijatiedot .csv-tiedostoon.
 Nämä tiedot voidaan tuoda taulukkolaskentaohjelmaan
(esim. Excel®) analysoitavaksi.
 Voit valita päivämääräalueen ennen vientiä, joten raportti
voidaan luoda esimerkiksi kuukausittain.

Määritä ohjelmisto vaatimustesi mukaiseksi

Brother QL -sarjan etikettitulostimet

Työntekijätietokanta: Vastaanottavan
työntekijän tiedot voidaan hakea
muistista välittömästi, minkä ansiosta
sisäänkirjautuminen sujuu nopeasti ja
tehokkaasti

 Sisäänrakennettu leikkuri 		
leikkaa nimikortit ja pysäköintiluvat
automaattisesti oikean kokoiseksi.
 Sopii täydellisesti myös tilapäisten
opasteiden ja viirien tulostukseen
konferensseja ja kokouksia varten.

 Yrityksen työntekijöiden tiedot on tallennettu tietokantaan.
 Kun vastaanottovirkailija kirjoittaa vastaanottavan 		
työntekijän nimeä näyttöön, ohjelma antaa ehdotuksia
välittömästi, mikä nopeuttaa 			
sisäänkirjautumisprosessia.
 Vastaanottovirkailija voi nähdä yhteystiedot, kuten
puhelimen alanumerot ja sähköpostiosoitteet, joten
hän voi ilmoittaa vastaanottajalle 			
vieraan saapumisesta.

 Tulosta osoitetarrat, joita voi 		
käyttää kokousta koskevien tietojen
lähettämiseen edustajille ja vierailijoille.
 Rullat on helppo vaihtaa. Tarroja on
saatavana eri kokoisina, levyisinä
ja värisinä. Lisäksi valittavana on useita
materiaaleja.
 Kompakti, ergonominen muotoilu.

Ohjelman muokkaus: Monia asetuksia
voidaan muuttaa vaatimuksien mukaiseksi
 Valitse jokin useista valmiiksi luoduista 		
nimikorttimalleista tai luo oma nimikorttipohja. Kaikkiin
nimikortteihin voidaan lisätä yrityksen logo.
 Valitse tekstikentät, jotka näkyvät vierailijatietojen 		
kirjausikkunassa.
 Valitse tietokannan automaattisen varmuuskopion sijainti.
 Vierailijan tiedot voidaan tarvittaessa määrittää 		
poistettavaksi tietyn ajan kuluttua (esim. 6 kk)

Annat tehokkaan ensivaikutelman Brother-etikettitulostimen avulla
Yhdistä VM-100VP johonkin QL-etikettitulostimeemme ja tulostat nimikortit vain muutamassa
sekunnissa korkealaatuiselle paperille. Valittavana on useita erilaisia etikettitulostimia, joiden
toiminnot ja ominaisuudet vaihtelevat. Joissakin on verkkoliitäntä, joten tulostin voidaan
sijoittaa minne tahansa (etäälle tietokoneesta), kun taas jotkin voivat tulostaa jopa 102 mm:n
levyisiä tarroja ja opasteita. Kaikissa QL-etikettitulostimissa on sisäänrakennettu leikkuri, joten
tarraa ei tarvitse irrottaa hankalan repäisyreunan ym. avulla – siisti tarra tulostuu nopeasti ja
on helposti irrotettavana heti käyttövalmis.

Paljon erilaisia käyttökohteita
QL-etikettitulostinta voidaan käyttää myös moniin muihin työpaikalla tarvittaviin merkintöihin,
ei vain nimikorttien tulostamiseen. Esimerkkejä korkealaatuisten tarrojen käyttökohteista:
 Tilapäiset sisätilojen opasteet (esimerkiksi kokoussaliopasteet / näyttelyosastot / 		
kokouspöydän paikkakyltit / seisovien pöytien ruokamerkinnät jne.)
 Osoitetarrat (tietojen lähettämiseen edustajille ja osallistujille ennen konferenssia
tai kokousta).
 Yleiset toimistokäytössä tarvittavat tarrat (kansiot, CD/DVD-levyt ja -kotelot, arkistokansiot,
henkilökohtaiset tavarat, puhelinten alanumerot).

